ENGLISH VERSION FOLLOWS
Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Kroměříž
ČMKJ a ČMKU
pořádají
VIII. Mezinárodní soutěž retrieverů
se zadáváním titulu CACT

3.-5.10.2014 Zlín
Ředitel zkoušek: Ing. Tomáš Ordáň
Pořadatel zkoušek: Retriever klub CZ
Pokladník: Ing. Tomáš Ordáň
Sbor rozhodčích: deleguje ČMKJ
Veterinární dozor: MVDr. Petra Vojáčková

Program:
3.10.2014
17.00-18.30
19.00
19.30

sraz účastníků místo: Kulturní dům Sazovice
veterinární prohlídka psů
zahájení zkoušek, rozlosování

4.10.2014
8.00
9.00-16.00

nástup a přesun do honitby
práce v honitbě, ukončení prvního dne

5.10.2014
8.00
9.00-14.00
16.00

nástup a přesun do honitby
práce v honitbě, ukončení druhého dne
vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků

Startovné:
1500,-- Kč pro člena i nečlena RK CZ
se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 146534339/0800
var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol 50041014.
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a účel platby.
Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou!!!
Na místě se bude vybírat poplatek za zvěř 200,- Kč/ den a vůdce bez zbraně zaplatí za
střelce 100,- Kč.
V případě neúčasti je startovné nevratné.
Pokud se účastník omluví do uzávěrky a sežene za sebe náhradníka, bude mu převedeno
700,- na jinou akci klubu.

Přihláška:
Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí
u detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně
kopie dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu: Alena
Klasnová, Ejpovice 34, 33701 Rokycany nebo na e-mail: zkousky@rkcz.cz. Pokud
vůdcem je nezletilý starší 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že souhlasí s
jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen.
Uzávěrka přihlášek je dle nominační tabulky.

Veterinární podmínky:
1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3
písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém
chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině
a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona.
Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané
nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a
feny méně než 50 dní po porodu.
4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede veterinární lékař pověřený KVS.
Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce
zúčastnit.

Všeobecné podmínky:
1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 10 měsíců. Zkoušky
se konají za každého počasí.
2. Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného zkušebního řádu pro retrievery
platné od 1.1.2008. Odesláním přihlášky vůdce zároveň stvrzuje, že je mu tento řád
znám a bude se jím řídit.
3. Na zkoušce při získání I.ceny může být nejlepšímu jedinci každého plemene
přiznán titul CACT, druhému jedinci v I.ceně pak res. CACT.
4. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody
způsobené psem, ani za jeho ztrátu v průběhu zkoušek.
5. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o
zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ) a lovecké vodítko
přes rameno. Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.
6. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího
agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i vůči ostatním psům.

Pořadatel:
Retriever klub CZ
U Náhonu 49, Praha 5 - Holyně 154 00

Organizátor:
Ing. Tomáš Ordáň
Sazovice 229,
76301 Zlín
Tel: 739 570 810
E-mail: ordan.t@seznam.cz

Sponzoři:
Bracco – www.bracco.cz

Dogstore - Ing. Zuzana Bálková - www.dogstore.cz

Weber Mlýn - www.weber-mlyn.cz

Happy Dog

Retriever klub CZ and OMS Kroměříž
ČMKJ a ČMKU
Are organising
VIII. International retriever championship
awarding CACT titles

3.-5.10.2014 Zlín
Championship Director: Ing. Tomáš Ordáň
Championship Organizer: Retriever klub CZ
Treasurer: Ing. Tomáš Ordáň
Judges: appointed by ČMKJ
Veterinary Supervision: MVDr. Petra Vojáčková

Schedule:
3.10.2014
17.00-18.30
19.00
19.30

meeting of participants at: Kulturní dům Sazovice
veterinary inspection
opening ceremony, draw

4.10.2014
8.00
9.00-16.00

meeting of participants and moving to hunting ground
assessment in the hunting ground, ending of the first day

5.10.2014
8.00
9.00-14.00
16.00

meeting of participants and moving to hunting ground
assessment in the hunting ground, ending of the second day
Championship evaluation and announcement of results

Entry fee:
CZK 1500 both for RK CZ members and non-members
is to be paid by bank payment order or Type A Money order form onto the account of RK
CZ number 146534339/0800, as a variable symbol please use your membership number
(only for RK CZ members), specific symbol is 50ddmmyy. Please include your name and
the purpose of payment as a notice for the beneficiary.
The payment confirmation must be sent together with the application form!!!
A fee for the game CZK 200/day shall be paid upon arrival. Dog handlers without a gun
shall pay CZK 100 for the shooter.

The entry fee shall not be refunded in case of nonattendance. If the participant apologizes
before the deadline and finds a substitution, CZK 700 shall be transferred for another
event of the club.

Application form:
Please fill in the application form available at www.retriever-klub.cz in the events calendar
or download it at www.retriever-klub.cz and send it together with the payment confirmation
and a copy of the dog´s pedigree to the following address: Alena Klasnová, Ejpovice 34,
33701 Rokycany or to the e-mail address zkousky@rkcz.cz. If the dog handler is a juvenile
older than 15 years of age, then his/her parents must attach a statement that they agree
with his/her participation and 1 parent must be present at the trials.
The deadline of sending the application for – according to the nomination chart.

Veterinary conditions:
1. All dogs of dog breeders from the Czech Republic must be accompanied by a
veterinary certificate (according to Paragraph 6 Section 3b of Act No. 166/1999
Coll., on veterinary care and amending certain related laws – Veterinary Act) or the
animal´s passport. All animals older than 6 months shall be properly vaccinated
against rabies and a confirmation thereof according to Paragraph 4 Section 1f of the
Veterinary Act. Dog breeders from the EU and third countries shall comply with the
conditions given by the Regulation No. 998/2003 of the European Parliament and of
the Council of 26 May 2003.
2. Dogs must be clinically healthy and without any visible symptoms of illness.
3. Females in season, females at the second stage of gravidity and nursing females
are excluded from the trials.
4. The reception and check of dogs´ health condition shall be carried out by a
veterinary doctor appointed by KVS. Dogs that have not undergone the veterinary
reception and check within the stated time are excluded from the trials.

General conditions:
1. On the day of the championship, the dog must be 10 months old at least.
2. The championship takes place regardless the weather.
3. The trials shall be evaluated according to the relevant retriever trial rules valid
since 1 January 2008. By submitting an application form, the dog handler
confirms that s/he is familiar with these rules and shall act in accordance with
them.
4. The 1st prize winner of each breed may be awarded the CACT title, the second
best in the 1st prize may then be awarded the Res. CACT title.
5. Free movement of dogs outside the championship is forbidden. The organizer is
not responsible for any damages caused by a dog or for a loss of the dog.
6. The dog handler shall have the dog´s certificate of origin, vaccination certificate,
confirmation of paid membership fee for the current year (RK CZ members) and
an over-shoulder hunting lead. The dog handler shall have suitable clothes
respecting the nature of the trials.
7. The organizer and the panel of judges are entitled to exclude from trials a dog
showing aggressive behavior both towards people and other dogs.

.

Organizer:
Retriever klub CZ
U Náhonu 49, Praha 5 - Holyně 154 00

Director:
Ing. Tomáš Ordáň
Sazovice 229,
76301 Zlín
Tel: 739 570 810
E-mail: ordan.t@seznam.cz

Sponsors:
Bracco – www.bracco.cz
Dogstore - Ing. Zuzana Bálková - www.dogstore.cz
Weber Mlýn - www.weber-mlyn.cz
Pro krmivo

